
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง

อําเภอ ซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,055,290 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,371,880 บาท

งบบุคลากร รวม 4,967,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,761,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1 เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.ตะโกทอง (20,400
 บาท/ตอเดือน) จํานวน 244,800 บาท
2 เพื่อจายเป็นเงินเดือนรองนายกอบต. จํานวน 2 คน (11,220
บาท/เดือน)จํานวน 269,280 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1 นายกองคการบริหารสวนตําบล (1,750
 บาท/เดือน) จํานวน 21,000 บาท
2 รองนายกอบต.จํานวน 2 คน (880
 บาท/เดือน)  จํานวน 21,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 59,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
1 คาคอบแทนนายกอบต.(1,750 บาท/เดือน) จํานวน 21,000
 บาท
2 คาตอบแทนรองนายกอบต. จํานวน 2 คน (1,600
 บาท/เดือน) จํานวน 38,400บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

3 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการของนายกอบต.7,200/เดือน
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาอบต.
1 ประธานสภา (11,220 บาท/เดือน) จํานวน 134,640 บาท
2 รองประธานสภา (9,180 บาท/เดือน) จํานวน 110,160 บาท
3 สมาชิกสภาอบต. จํานวน20 คน (7,200
บาท/เดือน)จํานวน 1,728,000บาท
4 เลขานุการสภา (7,200 บาท/เดือน)  จํานวน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,206,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,730,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลดังนี้
1 ปลัดอบต.  จํานวน  500,000 บาท
2 หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 450,000 บาท
3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 420,000 บาท
4 นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 360,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
1 เงินประจําตําแหนง ปลัดอบต. (7,000
บาท/เดือน) จํานวน 84,000 บาท
2 เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (3,500
บาท/เดือน) จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง
1 คาจ้าพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 160,000 บาท
2 คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 120,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,182,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,380 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตออบต
.
- ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนอื่น ๆ เชน คณะกรรมการ
ตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 16,380 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร
คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

-เป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
คาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คารับวารสารและคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวารสารและคูมือการปฏิบัติงาน
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน
การตรวจเยี่ยมของหนวยงานตาง ๆ และเป็นคารับรองการประชุม
สภา ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของขวัญ เงินรางวัล และชอดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาของขวัญของรางวัล กระเช้าดอกไม้  คาของ
ขวัญ  เงินรางวัล  และชอดอกไม้ ฯลฯ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
และพนักงานจ้าง 

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต
. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า  193

โครงการพัฒนาศักยภาพของอบต. จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แกผู้
บริหาร สมาชิกสภา,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 194

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงซอมแซม อาคาร
ครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 446,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เขน หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ผงซัก
ผ้า น้ํายาขัดห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น มีด  ถาด  แก้วน้ํา  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ไขควง หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันดีเซล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เมาส โปรแกรม
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล อุปกรณบันทึกข้อมูล ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อน้ําสะอาดเพื่อบริการผู้มาติดตอ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายคาไฟฟ้าภายในสํานักงาน
คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน และคาบริการอินเตอรเน็ต
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต อบต.ตะโกทอง
งบลงทุน รวม 122,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 47,000 บาท

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาดไมต่ํากวา 36,000 BTU 
ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงห้องประชุมสภา จํานวน 35,000 บาท

-เครื่องเสียงห้องประชุมสภาอบต.พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
-ตู้ลําโพงติดผนัง ขนาด 6 นิ้ว รับกําลังขับไมต่ํากวา 150
 วัตต จํานวน 6 ใบ
-เพาเวอรมิกเซอร 6 ชอง กําลังขับไมต่ํากวา 340 วัตต จํานวน 1
 เครื่อง
- ปลั๊กไฟใสเร็คโชวฺโวลท จํานวน 1 เครื่อง
-แร็คเปลื่อย ขนาด 9 ยู จํานวน 1 อัน
-สายลําโพง จํานวน 1 ม้วน
-ลิ้นชักแร็ค 12 นิ้ว +โฟม จํานวน 1 อัน
-วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร จํานวน 34,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานสานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
จํานวน  2 เครื่อง 
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เครื่องพิมพ จํานวน 6,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 ราคา 6,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอําเภอซับใหญ

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนศูนยปฏิบัติรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอซับใหญ อบต.ซับใหญ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอซับใหญ จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอซับใหญตามโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอซับ
ใหญ  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่ 136

โครงการรณรงคตอต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอซับใหญตามโครงการรณรงคตอต้านยาเสพ
ติด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 134
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โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอ
ซับใหญ(ศป.ปส.อ.ซับใหญ)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอซับใหญตามโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติตอสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอซับใหญ(ศป.ปส.อ.ซับใหญ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 137

งานบริหารงานคลัง รวม 2,499,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,632,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,632,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,030,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1 ผู้อํานวยการกองคลัง  450,000  บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี  220,000  บาท
3. เจ้าพนักงานพัสดุ  180,000 บาท
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  180,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1. คาตอบแทนพนักงานจ้าง ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ 150,000  บาท
2. คาตอบแทนพนักงานจ้าง ผช.เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 150,000 บาท
3.คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  120,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในกการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล อื่น ๆ การตรวจเยี่ยมของหนวยราชการอื่น ๆ หรือคณะ
กรรมการตาง ๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และ
คาใช้จายอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

โครงการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการจัดทําข้อมุลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  193
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โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้  ของ อบต.ตะโกทอง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บราย
ได้ ของ อบต.ตะโกทอง เชน การพัฒนาระบบการใช้หบริการ การ
ประชาสัมพันธ การจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  หน้าที่  194

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ตู้ โต๊ะ  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน แบบพิมพใบเสร็จ สมุด
บัญชี ดินสอ แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด หมึก สําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ โปรแดรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย ฯลฯ
งบลงทุน รวม 107,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน แบบแยก
สวน (ราคารวมคาติดตั้ง)ขนาด 36000 บีทียู

มานปรับแสง จํานวน 60,000 บาท

มานปรับแสง ขนาด 382x215 ซม. หรือตามที่ อบต.กําหนด
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,080,500 บาท

งบบุคลากร รวม 230,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 845,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินคาป่วยการ อปพร. ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวน
ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาาหนะ คา
เชา ที่พัก ฯลฯ
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โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหนงน้ําสาธารณะ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  188

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  141

โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

โครงการบําบัดฟนฟูผู้ติดยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฟนฟูผู้ประสบภัยแล้ง
วาตภัย อุทกภัย ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  144

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  142

โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก  อปพร.ตําบลตะโกทอง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อป
พร.ตําบลตะโกทอง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  142

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้าที่ 143

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม ตู้ โต๊ะ เครื่อง
คอม ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย สมาชิก อปพร
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ขนาด 150X75X60 ซม.  จํานวน  1  ตัว
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,874,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,559,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,559,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 430,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ผอ.กองการศึกษา   จํานวน  50,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือน นักวิชาการศึกษา    จํานวน  200,000
 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 180,240 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,012,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง  ดังนี้
1. คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  580,000 บาท
2. คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  432,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/7/2563  10:22:57 หน้า : 14/44



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
 สวนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
 ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
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โครงการจ้างนักเรียนปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน
 ชวงปิดภาคเรียน  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวน
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
 เรื่อง การจ้าง นักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปิดภาคเรียนหรือวัน
หยุดราชการ  เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น   หน้า 160

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมรักษาครุภัณฑ  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร
  โต๊ะ  ตู้  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา
  ดินสอ  แฟ้ม  พระบรมฉายาลักษณ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล
 ตลับหมึก  เม้าส  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  2  ตัว
ตู้ไม้เอนกประสงค จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้ไม้เอนกประสงค ขนาด  12  ชอง  จํานวน  1  ตู้
ตู้เหล็กแบบบานเลื่่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จํานวน  2  ตู้
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โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ขนาด 150X75X60 ซม.  จํานวน  1  ตัว
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลําโพง  จํานวน  1  ชุด
  คุณลักษณะพื้นฐาน
  ลําโพงติดผนัง  ขนาด  15 นิ้ว  2  ทาง    1 คู
  ไมคลอย มือถือคู  1  ชุด   
 พาวเวอรมิกเซอร  1  ชุด   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,682,660 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,743,160 บาท

ค่าใช้สอย รวม 923,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  เชน  
 คาจ้างทําความสะอาด  คาจ้างเหมาตัดหญ้า  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรอง คาใช้จายวันสําคัญตางๆ 
 การรับรองคณะตางๆ ที่มาตรวจเยี่ยม ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาเด็กศูนยพัฒนา
 เด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 155

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 156
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โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แกเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการให้แกเด็กเล็กตําบลตะโกทอง  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 159  

โครงการประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 159   

โครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลตะโกทอง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 159
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซับใหม

จํานวน 286,600 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
 สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหม  ดังนี้
1.คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว  สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
จํานวน  40  คนๆละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน  68,000 บาท
2.คาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  4,000  บาท
3.คาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  4,000  บาท
4.คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน  6,000  บาท
5.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ  430 บาท/ปี  เป็นเงิน  8,600  บาท
6.คาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กอายุ  2-5 ปี
จํานวน  40  คนๆละ 20  บาท  จํานวน 245 วัน
เป็นเงิน  196,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  และรายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น หน้า 157   
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขื่อนลั่น

จํานวน 286,600 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนลั่น  ดังนี้
1.คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว  สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
จํานวน  40  คนๆละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน  68,000 บาท
2.คาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  4,000  บาท
3.คาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  4,000  บาท
4.คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน  6,000  บาท
5.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ  430 บาท/ปี  เป็นเงิน  8,600  บาท
6.คาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กอายุ  2-5 ปี
จํานวน  40  คนๆละ 20  บาท  จํานวน 245 วัน
เป็นเงิน  196,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  และรายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นหน้า 156

โครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กปฐมวัย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 158   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมรักษาครุภัณฑ  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร
  โต๊ะ  ตู้  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 759,960 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา
 ดินสอ  แฟ้ม  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าตางๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย  เชน ฟิวส,สายไฟฟ้า,หลอดไฟ,ปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชนถาดหลุม ถังน้ํา 
 ที่นอนเด็ก  น้ํายาถูพื้น ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน  ฯลฯ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 609,960 บาท

- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง
จํานวน  80  คน ๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน 
  เป็นเงิน  162,656  บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ทั้ง 3
 แหง ให้ได้ถึง ป.6  จํานวน  220 คน ๆ ละ 7.82
 บาท จํานวน 260 วัน   เป็นเงิน  447,304  บาท

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ทั้ง 2 ศูนย  เชน  โถส้วม  ทอน้ํา  ปูน  กระเบื้อง  สี
 จอบ  เสียม  ทราย  เหล็กเส้น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล
 ตลับหมึก  เม้าส  ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อน้ําดื่มสะอาดให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง 
คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาโทรศัพทสํานักงาน  คาบริการอินเตอรเน็ต  ฯลฯ
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง 

งบลงทุน รวม 59,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  2  ตัว
ตู้ไม้เอนกประสงค จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้ไม้เอนกประสงค ขนาด  12  ชอง  จํานวน  5  ตู้
โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ขนาด 150X75X60 ซม.  จํานวน  1  ตัว
โต๊ะพับเอนกประสงค จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค  จํานวน  4  ตัว
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน      
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100
 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2563  ข้อ 50  

วันที่พิมพ : 22/7/2563  10:22:57 หน้า : 23/44



งบเงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น จํานวน 464,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขื่อน
ลั่น     จํานวน  116 คน  อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  200
 วัน
  เป็นเงิน  464,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าที่ 161

โรงเรียนบ้านซับใหม จํานวน 356,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียน  โรงเรียนบ้านซับใหม
 จํานวน  89  คน  อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
 เป็นเงิน  356,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้าที่ 162

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองนก
เขียน  จํานวน  15  คน  อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน
เป็นเงิน  60,000  บาท   ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้าที่ 161

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 890,000 บาท

งบบุคลากร รวม 60,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 60,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษา
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน  คาสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  คาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการของพนักงาน  และ
พนักงานจ้าง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ฯลฯ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  150

โครงการบ้านสวยเมืองสุข จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบ้านสวยเมืองสุข
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  154
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โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า  149

โครงการสงเสริมควบคุมป้องกันโรคติดตอ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมควบคุมป้องกันโรคติดตอ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  148

โครงการสัตวฺปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  151

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันเบนซิ
ล  ดีเซล  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อเป็นรายจายคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือทางการ
แพทย  เชน  เวชภัณฑ    แอลกอฮอล     น้ํายาตางๆ  สําลี  และ
ผ้าพันแผล  ฯลฯ
2.  คาจัดซื้อสารเคมี   
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมี  กําจัดยุงลาย  เชน  ทรายอเบท
  น้ํายาเครื่องพนหมอกควัน 
   หรือ  เครื่องพนยา  อื่น ๆ ฯลฯ     
3.  คาจัดซื้อวัคซีน         
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคสัตว
ตาง ๆ  ยาคุมกําเนิดสัตว  ตาง ๆ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย  พกพา  จํานวน  1
  ชุด
 คุณลักษณะพื้นฐาน
-  เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย  พกพา
- ตู้ลําโพงเอนกประสงค  450  วัตต RMS กําลังขยายเสียงสูง
สุด  MAX POWER:700W       ตู้พร้อมขยาย  15  นิ้ว
- รองรับบลูทูส  Blutooht
- รองรับ  MP3/PSB/SD/ CARD
- ไมคลอยมือถือ 2 ตัว
- สามารถบันทึกเครื่องเสียงจากไมโครโฟนใส USB  MP3 ได้อัด
เสียงได้ (REC function)
- มีแบตเตอรี่แห้ง  ชารตไฟได้ในตัวตู้ลําโพง
- ติดตั้งล้อลากและมีคันจับงายสําหรับลากเคลื่อนย้าย

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข     จํานวน  11  หมูบ้าน  หมูบ้านละ  20,000
  บาท  หมูบ้านละ  3  โครงการ   ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น   
หน้า 151    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 802,500 บาท

งบบุคลากร รวม 617,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 617,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 385,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างของพนักงานจ้าง ดังนี้
 (1) คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผช.จนท
.พัฒนาชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาครองชีพ เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลในการปฎิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการในองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง 

ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการชวยงานอื่นๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง 

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
ตู้เหล็กเก็บเอกสการ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระ
จํา ขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 590,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนเรงตอเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อให้สังคมและชุมชนมีสวนรวมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 130 

โครงการท้องถิ่นไทยเทิดไท้องคราชัน จํานวน 255,000 บาท

 - เพื่อปรับปรุงซอมแซมบ้านให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้
ด้อยโอกาส ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 127 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลตะโกทอง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมกลุมผู้สูงอายุในการทํากิจกรรม ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 132
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โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลตะโกทอง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลตะโกทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 130

โครงการสงเสริมศักยภาพสตรีและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและผู้ด้อยโอกาสปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น หน้า 128

โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวประจําตําบลตะโกทอง จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อฟนฟูสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สร้างความ
รัก ความอบอุนปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 128

โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้าที่ 129

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร แอร โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร รถยนต อื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด หมึกสําหรับเครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟว ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,211,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,012,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,012,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 780,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตราดังนี้
       (1)  ผู้อํานวยการกองชาง           ตั้งไว้   460,000 บาท
       (2) นายชางโยธา                     ตั้งไว้   320,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้
 (1) คาจ้างพนักงานจ้าง ผช.ชางโยธา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 1,160,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผู้ออกแบบและรับรองแบบแปลน ฯลฯ
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลในการปฎิบัติหน้า
ที่นอก เวลาราชการในองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล 

วันที่พิมพ : 22/7/2563  10:22:58 หน้า : 31/44



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้แบกหามใช้แรงงาน ขนย้าย
สัมภาระคนงานทั่วไปคาจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารังวัดที่ดิน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซม อาคารครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้างเครื่องคอมพิวเตอร  เชนถนนชํารุด อาคารชํารุด บอ
บาดาล หอกระจายขาว ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุเสียงตามสาย ในการ
ซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย ฯลฯ    
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ ปูน
ซีเมนต ปูนขาวอิฐ  จอบ  เสียม  สิ่ว  เลื่อย  เครื่องมือหรือเครื่อง
วัดขนาดเล็ก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง ในการขอความอนุเคราะหเครื่อง
จักรกลจากหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อดําเนินการปรับ
ปรุงถนนภายในเขตตําบลที่ชํารุดเสียหาย ขุดลอกสระ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลเมนบอรด หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโน๊ตบ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกนหรือ
(2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมร้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
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สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ 1 จํานวน 17,000 บาท

สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 30 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600 x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
กวา 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านตําบลบูรณาการแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านตําบล
บูรณาการแผนชุมชน ปราากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้าที่ 135

โครงการฝึกอบรมบูรณาการการทํางานรวมกัน จํานวน 50,000 บาท

-เป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมบูรณาการทํางานรวม
กัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  134

โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีงาม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีงาม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  138

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้าที่  162
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โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการออกหนวยบริการเคลื่อน
ที่พบประชาชน  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   หน้าที่ 134

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลตะโกทอง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดใน
  ตําบลตะโกทอง กีฬาเยาวชน กลุมแมบ้าน กลุมผู้นํา กลุมสตรี
  กลุมประชาชนทั่วไป ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้า 167   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีวันสําคัญตางๆ   
  รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวก
  ให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 162   

โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 161   
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 166   

โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัว
  ผู้สูงอายุตําบลตะโกทอง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้า 165   

โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 166  

โครงการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 162   

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการประเพณีของดีอําเภอซับใหญ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอซับใหญ
จายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณี
 ของดีอําเภอซับใหญ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 170   
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกทุงกระถินและสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตก
  ทุงกระถินและสงเสริมการทองเที่ยว  ปรากฏในแผนพัฒนา
  ท้องถิ่น หน้า 169   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองฝังถนนสายบําเหน็จณรงค-ซับ
ใหญ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
  บริเวณสองฝังถนน สายบําเหน็จณรงค-ซับใหญ
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 169   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําห้วยทรายบ้านหนองประดู
พัฒนา หมูที่  11

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
  อางเก็บน้ําห้วยทราย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้า 170   

โครงการสนับสนุนศูนยเรียนรู้ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนศูนยการเรียนรู้ชุมชน
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หน้า 170   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,300,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ    กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน        
บ้านหนองประดูพัฒนา  หมูที่ 11

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5  เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  350 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายบ้านหนอง
ประดูพัฒนา -บ้านซับใหม  หมูที่ 11 ตําบลตะโกทอง อําเภอซับ
ใหญ   จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลตะโกทอง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  69

โครงการ  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านทุงกระถิน
พัฒนา หมูที่ 10

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  344 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายบ้านทุง
กระถินพัฒนา (ซอยบ้านผู้ใหญบ้าน) หมูที่ 10 ตําบลตะโก
ทอง อําเภอซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลตะโกทอง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้าที่  69

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านตะโกทองหมูที่ 8 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  344 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายทางบ้าน
ตะโกทอง -บ้านห้วยเจริญผล  หมูที่ 8  ตําบลตะโกทอง  อําเภอ
ซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลตะโกทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 67
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โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านกลุมสูง  
หมูที่ 9

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  344 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายบ้านกลุมคุ้ม
โป่งตาลาด หมูที่ 9  ตําบลตะโกทอง  อําเภอซับใหญ   จังหวัด
ชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลตะโก
ทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 68

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านซับใหม  
หมูที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านตะโกทอง 
หมูที่ 5

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว  86 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ คสล. ไมน้อย
กวา 344  ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายหลัง อบต
. ตะโกทอง บ้านตะโกทอง  หมูที่ 5 ตําบลตะโกทอง  อําเภอซับ
ใหญ   จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลตะโกทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 64

โครงการกอสร้างถนนคสล.จากหมู 5-โรงเรียนโบมอนรวมพัฒนา หมู
ที่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน คสล.จาก ม.5
-โรงเรียนโบมอนรวมพัฒนา ม.7 กว้าง 5 เมตร ยาว 70
 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงดินรูกรังไหลทางสองข้าง
ทางกว้าง 0.50 เมตร สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 7 ตําบลตะโก
ทอง อําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลตะโกทอง
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 67  
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โครงการขุดลอกลําห้วยเขื่อนลั่น หมูที่ 1 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ขุดขยายพื้นที่กักเก็บน้ํา   พื้นที่ขุด
ดิน 1,225  ตรม.  ลึกจากดินเดิมโดยเฉลี่ย  5.00  เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไมน้อยกวา 6,125  ลบ.ม.     สถานที่ดําเนิน
การ   ลําห้วยเขื่อนลั่น   บ้านเขื่อนลั่น  หมูที่ 1  ตําบลตะโก
ทอง  อําเภอซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง    ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้าที่  183

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ้านห้วยเจริญผล 
หมูที่ 4

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ลงดินลูกรัง ขนาด
กว้าง  5   เมตร ยาว  950  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไมน้อยกวา 950  ลูกบาศกเมตร  เกรดปรับเกลี่ย
เรียบผิวทางด้วยรถมอเตอรเกรดเดอร        สถานที่ดําเนิน
การ  บ้านห้วยเจริญผล   หมูที่ 4  ตําบลตะโกทอง อําเภอซับ
ใหญ   จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลตะโกทอง    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่  78

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบ้านโสกหอยขม 
หมูที่ 2

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ลงดินลูกรัง ขนาด
กว้าง  5   เมตร ยาว  950  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไมน้อยกวา 950  ลูกบาศกเมตร เกรดปรับเกลี่ย
เรียบผิวทางด้วยรถมอเตอรเกรดเดอร   สถานที่ดําเนินการ  บ้าน
โสกหอยขม (คุ้มหนองพรวน)  หมูที่  2  ตําบลตะโกทอง  อําเภอ
ซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลตะโกทอง   ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 71

โครงการยกรองพูนดินถนนลงดินลูกรังบ้านหนองนกเขียน หมูที่ 3 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา    รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ตะโกทอง   ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่ 86
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  199

โครงการสงเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  199

โครงการสงเสริมอาชีพด้านการเกษตรสําหรับประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพด้านการเษตรสําหรับ
ประชาชน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  200

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุเกษตร พันธุพืช ใบมีด เชือก ดินปลูก สาร
เคมี ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรักน้ํารักป่ารักแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ รักน้ํารักป่ารักแผนดิน  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่ 195

วันที่พิมพ : 22/7/2563  10:22:58 หน้า : 42/44



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,863,010 บาท

งบกลาง รวม 7,863,010 บาท
งบกลาง รวม 7,863,010 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ร้อย
ละ 5 ของคาจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,500,000 บาท

 - โครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น
ไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 139

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,108,000 บาท

- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 139

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและ
กําหนดวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยูยากจน ไมมีใครดูแลไม
สามารถประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองได้ในเขต อบต.ตะโก
ทอง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 139

สํารองจาย จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ฯลฯ 
รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชนภายในตําบลตะโกทองตาม
หลักประกันสุขภาพปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 140

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถึง
แกความตายในระหวางรับราชการ ตามหนังสือสั่งการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 165,010 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น    (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พงศ. 2500
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